
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  
Προς ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκυο» 
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ «SPORTS EXCELLENCE» 
 
Η «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ & ΠΡΟΟΔΟΣ» είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία 
σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα πρωτίστως στον χώρο της υγείας και 
του αθλητισμού, στο πλαίσιο αποκλειστικών δωρεών από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.  
Μεταξύ άλλων υλοποιεί το καινοτόμο πρόγραμμα «Sports Excellence» το οποίο είναι 
πρωτοβουλία του ΙΣΝ και το οποίο αποσκοπεί στη σημαντική αναβάθμιση του 
αθλητιατρικού και επιστημονικού περιβάλλοντος αθλητικής προετοιμασίας και 
εργασίας των αθλητών και των προπονητών τους. Το Πρόγραμμα «SE» απευθύνεται σε 
νέους Αθλητές καθώς και σε Αθλητές που προετοιμάζονται για Ολυμπιακούς Αγώνες, με 
στόχο την ολιστική τους ανάπτυξη και την αθλητική αριστεία. Το Πρόγραμμα «SE» 
υλοποιείται με τη συνεργασία και υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής 
Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». 
 
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε την σύναψη συνεργασίας με την Α&Π, με 
σκοπό την ενίσχυση του επιστημονικού περιβάλλοντος των αθλητών που μετέχουν στο 
Πρόγραμμά της «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Τόκυο».  
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά στους αθλητές που μετέχουν στο 
Πρόγραμμα Υιοθετήστε, εφόσον και για όποιους το επιθυμούν (προαιρετικά). Τα 
ονόματα των αθλητών συμπεριλαμβάνονται σε κατάσταση που ήδη διαθέτει η Α&Π και 
η οποία θα επικαιροποιείται άμεσα με κάθε αλλαγή από την ΕΟΕ. 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Α&Π αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου (υγείας & επιδόσεων) του αθλητή μετά από: 

 αθλητιατρικό έλεγχο (καταγραφή ιατρικού ιστορικού & ιστορικό τραυματισμών) 

 αξιολόγηση βασικών αιματολογικών, βιοχημικών & ορμονικών παραμέτρων* 

 προσδιορισμό επιλεγμένων παραμέτρων σύστασης σώματος και μεταβολισμού* 

 προσδιορισμό μυοδυναμικού ελέγχου* 

 προσδιορισμό καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων* 

 ψυχομετρική αξιολόγηση* 

 φυσικοθεραπευτικό έλεγχο και πράξη* 

* Οι προκαθορισμένες μετρήσεις γίνονται εξατομικευμένα για κάθε αθλητή, ανάλογα με τις 
ανάγκες του 

2. Συμβουλευτική καθοδήγηση αθλητών, προπονητών και γονέων σε θέματα που 
σχετίζονται με το άθλημα και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών  

3. Εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα όπου παρατηρείται επιστημονικό κενό 
4. Αθλητιατρική και συμβουλευτική συνεργασία αθλητών και αθλητριών υψηλού 

επιπέδου, σε εξειδικευμένα θέματα μεγιστοποίησης της απόδοσης.   
5. Ανάπτυξη συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με στόχο την επιμόρφωση 

και καθοδήγηση αθλητών, γονέων και προπονητών. 
 
 



 
Η Α&Π δεσμεύεται ότι:  

1. θα είναι συνεπής στο χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των μετρήσεων 
2. θα διεξάγει με ασφάλεια τις μετρήσεις τηρώντας τους κώδικες ηθικής και 

δεοντολογίας της Α᾽ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ 
3. θα πληροφορεί έγκαιρα και επιστημονικά αθλητές, προπονητές, γονείς/κηδεμόνες 

και ΕΟΕ για τα αποτελέσματα των μετρήσεων και την πορεία του Προγράμματος.  
4. θα τηρεί το ιατρικό απόρρητο των μετρήσεων φυλάσσοντας με ασφάλεια τα 

προσωπικά δεδομένα του αθλητή 

Προσωπικά Δεδομένα 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «SE», η Α&Π θα συλλέγει και επεξεργάζεται 
ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα των αθλητών. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η Α&Π 
εγγυάται ότι: 
(i) θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα σύμφωνα με τις επιταγές που θέτει στους 

εκτελούντες την επεξεργασία η νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο περί 
προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιλαμβανομένου του ΓΚΠΔ,  

(ii) δεν θα χρησιμοποιεί τα Δεδομένα προς δικό της όφελος και δικό της συμφέρον, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους σε προωθητικές ενέργειες, της πώλησης 
και/ή πρόσβασης τους σε τρίτους και οποιαδήποτε άλλης μορφής οικονομικής 
εκμετάλλευσής τους 

(iii) τα Δεδομένα θα διατηρηθούν στο αρχείο της Α&Π για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών μετά τη λήξη της συνεργασίας με την ΕΟΕ, οπότε και θα καταστραφούν, και 

(iv) θα λαμβάνει την έγγραφη συναίνεση των υποκειμένων των Δεδομένων και θα τους 
γνωστοποιεί την πολιτική προστασίας που τηρεί.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPORTS EXCELLENCE 

Προκειμένου να συμμετέχει στο Πρόγραμμα «SE», ο Αθλητής ή ο Προπονητής θα πρέπει 
να το δηλώσει εγγράφως στο e-mail: se@randp.gr  
Για ανήλικο αθλητή, απαιτείται έγγραφη συναίνεση γονέα/κηδεμόνα, η οποία 
προσκομίζεται κατά την εγγραφή. 

 
Για πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα «SE» παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την 
κα Ελένη ΚΟΛΙΑ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της «Α&Π»: τηλ. 69 55 184 651   
 
 

 

 

 

Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις:  

Τμήμα Μάρκετινγκ ΕΟΕ 

Νικόλ Αβραμίδου (210 68 78 903) & Κατερίνα Σαγώνα (210 68 78 905) 
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